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DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Mais uma vez o deputado Júnior Hage ocupou a tribuna para falar do apoio que 
vem recebendo do governador Helder Barbalho. Ele tem atendido às 
solicitações do deputado, dentre elas, o asfaltamento de diversos municípios 
da Calha Norte que por muitos anos não receberam essa atenção dos 
governos anteriores. O parlamentar do PDT disse que em breve, os quatro 
principais municípios da Calha Norte: Oriximiná, Óbidos, Monte Alegre e 
Almerim serão conectados graças o asfaltamento de suas estradas. O 
parlamentar também agradeceu o governador pela liberação de recursos para 
pavimentar a Avenida Brasil que liga os bairros de Jaderlândia e Milagre, em 
Castanhal, que também será beneficiado pelo Programa Asfalto por Todo o 
Pará. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 
Marinor Brito fez críticas as decisões do presidente da República Jair 
Bolsonaro na área de educação, que terá um corte de R$ 4,2 bilhões, isso 
corresponde a 18% das verbas destinadas às universidades públicas e aos 
institutos federais. Com esse corte, as universidades e os institutos federais 
terão prejuízos de R$ 53 milhões que são investidos, atualmente, na pesquisa, 
extensão e ensino. A reação para parlamentar diante desses cortes na 
educação foi agilizar a instalação da Frente Parlamentar da Educação que 
objetiva defender as arbitrariedades praticadas contra a educação em qualquer 
governo. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 
O deputado Marinho Carmona falou sobre a inauguração nesta quinta-feira 
(13/08) do Porto Futuro, em Belém pelo governador Helder Barbalho que 
contará com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar do 
MDB afirmou que o agronegócio no Estado do Pará tem crescido bastante nos 
últimos anos e que isso beneficiará os trabalhadores do campo em todo o 
Estado. 

DEPUTADO NILTON NEVES (PSL) 
Lembrou que no dia 12 de agosto é comemorado o Dia Internacional da 
Juventude e que essa categoria deve receber um olhar especial da classe 
política. Lembrou que os parlamentares devem aprovar leis que favoreçam os 
jovens especialmente na área educacional, capacitação e geração de emprego 
e renda. 

DEPUTADO ELIEL FAUSTINO (DEM) 
O deputado Eliel Faustino fez críticas ao projeto 167/20, que suspende as 
nomeações de novos concursados da Seduc até 2021. O deputado defendeu 
que o projeto, já aprovado na CCJ seja discutido amplamente para que os 
professores aprovados no concurso C 173 da Seduc não sejam prejudicados, 
pois eles já aguardavam suas nomeações ainda este ano. 



 


